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Bardzo dobre wyniki Konsorcjum Stali
Przychody przekroczyły miliard PLN
Grupa Konsorcjum Stali osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w okresie styczeń-wrzesień
2011. Po III kwartałach tego roku Konsorcjum Stali udało się zwiększyć o 34,4 proc. do 1 109
099 tys. zł przychody ze sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku. Zysk
netto wyniósł natomiast 23 534 tys. zł podczas gdy zysk w analogicznym okresie roku 2010
wyniósł 20 057 tys. zł, co oznacza, że w tym roku Grupie udało się zwiększyć wynik netto
o 17,3 proc.
W samym III kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 379 894 tys. zł.
W analogicznym okresie roku 2010 Grupa osiągnęła przychody na poziomie 349 700 tys. zł.
Oznacza to, przychody ze sprzedaży wzrosły o 30 194 tys. zł czyli o 8,6 procent rok do roku.
W tym okresie Grupa Konsorcjum Stali wypracowała zysk netto na poziomie 6 059 tys. zł,
w porównaniu z 5 313 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14 proc.
Po dziewięciu miesiącach 2011r. zaledwie 24 mil. zł zabrakło Grupie Konsorcjum Stali
do przekroczenia poziomu przychodów z całego 2010 roku: - Pomimo nienajlepszych
nastrojów panujących na rynkach finansowych polska gospodarka rozwija się nadal
w przyzwoitym tempie. Zwiększenie przychodów jest jednak nie tylko efektem dobrej
koniunktury na wyroby stalowe, ale przede wszystkim skutkiem zrealizowanych w latach
poprzednich inwestycji w sieć handlową oraz zakłady produkujące zbrojenia budowlane –
tłumaczy Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali. Grupa Konsorcjum Stali posiada obecnie
14 oddziałów handlowych. W tym roku Konsorcjum otworzyło trzy nowe oddziały:
w Gdańsku, Rzeszowie i w Markach koło Warszawy. Z kolei na przełomie roku oddział
handlowy w Krakowie przeniesie się do nowej siedziby, w której znajdzie się również
nowoczesne centrum serwisowe blach. Zarząd Konsorcjum Stali ocenia, że w wyniku
inwestycji w nowe oddziały i SSC sprzedaż wyrobów hutniczych Konsorcjum Stali powinna
w przyszłym roku zwiększyć się o kolejne 50 tys. ton. Już w tym roku działalność handlowa
przyniosła 775,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 612,3 mln zł rok
wcześniej (wzrost o 26,7 proc.).
Do wzrostu przychodów przyczynił się w jeszcze większym stopniu dział produkcji zbrojeń
budowlanych. Działalność produkcyjna, która okresie styczeń-październik stanowiła
31 procent przychodów Grupy, przyniosła 333,5 mln zł przychodów ze sprzedaży
w porównaniu z 213,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 56,5 proc.) Konsorcjum Stali niemal
w całości wykorzystywało w tym okresie swoje moce produkcyjne, które wynoszą ponad
15 tys. ton zbrojeń miesięcznie. Z rocznymi mocami na poziomie ponad 180 tys. ton
Konsorcjum jest obecnie liderem na tym rynku.
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